
Strandbröllop
i thailand

Skäm bort dig och din älskade med ett oförglömligt bröllop
och smekmånad i thailand. thailand är den perfekta destinationen för att fira

kärleken med sina vackra sandstränder, kristallklara vacker och exotiska
natur. Vi har hittat 5 drömdestinationer.

text jessica berghult    foto pressbilder

Ett bröllop på stranden eller i ett exotiskt litet 
kapell är den perfekta utgångspunkten för att 

få en oförglömlig dag med sin käraste. thailand 
har många vackra resorts som erbjuder romantis-
ka bröllopsceremonier. de ligger alla i naturskön 
omgivning med vacker inramning, och många har 
färdiga bröllopspaket som gör er viktigaste dag 
till ett minne för livet. 

Vackra Bröllops-resorts
på flertalet resorts kan ni få hjälp med allt ifrån 
dekorationer, val av bröllopstårta, champagne 
och blommor på rummet till själva bröllopscere-
monin. Självklart med ett glittrande azurblått hav 
och finkornig strand som fond. Välj själva om ni 
vill hylla er stora dag med ett intimt bröllop eller 

Strandbröllop vid resorten 
Shell Sea Krabi.

dela firandet med vänner och familj. allt går att 
ordna. Efter vigseln kan ni bekvämt stanna kvar 
och spendera smekmånaden i en av resortens 
drömlika villor, i en svit eller ett hotellrum. 

Buss, tåg eller Båt
En stor fördel med att gifta sig i thailand är att ni 
kan kombinera ert bröllop med den efterföljande 
bröllopsresan. ni är ju redan på plats i paradiset 
så val av smekmånadsplats är ju given. Efter någ-
ra avkopplande nätter på bröllops-resorten, kan 
ni resa vidare runt i landet. thailand har så otroligt 
mycket att erbjuda och är ni bara två stycken blir 
det enklare att ta sig fram med lokala alternativ 
som buss och tåg. Ett annat miljövänligt färdmedel 
är att båtluffa längs med kusten. det är otroligt 

romantiskt att ”ö-hoppa”, och nästan surrealistiskt 
vackert med alla naturhamnar.

Boka resan i tid
Visst kan det vara skönt att vara spontan när man 
reser men när det gäller ens eget bröllop brukar 
det kännas skönt för de flesta att ha lite koll på 
vad som ska hända under resans gång. allt behö-
ver så klart inte bokas i förväg men det är skönt 
att boka upp de första hotellnätterna hemifrån 
Sverige. boka inte programmet för tight utan för-
sök hålla lite luft i planeringen för spontanbeslut. 
Vill ni hinna med bangkok så måste ni räkna med 
minst ett dygn på plats och ska ni ge er upp i 
nån bergsby så kan en vandring på några dagar 
vara bra att skapa utrymme för. 
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KRABI
Krabi är en provins i södra thailand som blivit en populär bröllopsdestination. 
och det är lätt att förstå varför. Krabi har en storslagen natur med både 
pampiga klippor, varma källor, spännande havsgrottor och över hundra vita 
sandstränder att välja ibland. de branta kalkstensklipporna lockat varje år 
bergsklättrare från hela världen. Krabi har även ett blomstrande korallrev 
och ett exotiskt havsliv för den som är intresserad av marina aktiviteter som 
dykning och snorkling. 

den lite större staden ao nang ligger bara 10 minuter bort med bil och 
de flesta hotellen anordnar transport fram- och tillbaka varje dag om ni skulle 
bli shoppingsugna. här kan ni fynda allt från billiga kryddor och souvenirer 
till att prova på traditionell thaimassage på någon av de små beautysalong-
erna längs vägkanten.

Men ska jag vara helt ärlig är det nog de magiska solnedgångarna- 
som sägs vara de mest fotogena i hela thailand – som gör Krabi till något 
alldeles extra. inte sällan åtföljs de av spektakulära åskblixtar mellan molnen, 
ett skådespel som är svårslaget för alla bröllopspar som älskar vackra och 
romantiska vyer.

Hur tar man sig dit
Flera flygbolag arbetar idag aktivt med att minska 
utsläppen och bidrar på så sätt till en mer hållbar luft-
fart. att undvika kostsamma mellanlandningar är också 
bränsleeffektivt. norwegian flyger numera direkt från 
Stockholm till Krabi med sin dreamliner. detta plan har 
betydligt lägre utsläpp än branschgenomsnittet. Ge-
nom att välja ett mer hållbart flygalternativ blir även 
flygresan mer miljövänlig. dreamlinern erbjuder även 
sina resenärer mer benutrymme och bredare säten 
i premiumkabin, som är nästan lika bra som business 
class men till en bråkdel av priset.

HållBar turism
turismen har ökat kraftigt under senare år, vilket själv-
klart har påverkat naturen och framförallt vattenbris-
ten i thailand. det är svårt att förstå att thailand med 
sina prunkande regnskogsområden och många floder 
lider av vattenbrist men turismen är en törstig industri 
och för att den ska leva vidare måste konsumtionen 
minska. Genom att premiera resort som arbetar för 
en hållbar turism och som tar sitt ansvar vad gäller 
vattenbesparing, avfallshantering, lokalproducerade 
råvaror mm, hjälps vi alla åt att bibehålla ett fortsatt 
grönt thailand.

5
hållbara 

resorts

Boende på Shell Sea Krabi.

detta vackra luxury boutique resort ligger avskilt på en av Krabis mest 
orörda geologiska stränder, Fossil Shell beach. detta är resorten för er som 
värdesätter avskildhet, utan att tumma på lyx och bekvämlighet. Shell Sea 
Krabi erbjuder lata dagar, sippandes på en exotisk drink, vid något av de 
två poolområdena med panoramavy över strand och hav. bättre än så blir 
det inte.

om rastlösheten tränger sig på kan det vara härligt med en strandpro-
menad eller varför inte låna ett par av hotellets cyklar för att utforska de 
omkringliggande byarna. Även kajakpaddling står till buds för den äventyr-
lige och den trevliga personalen är väldigt hjälpsam med att anordna både 
flytväst och lite proviant på turen. 

Shell Sea Krabi har rymliga rum och sviter med egen utgång mot poo-
lerna. att öppna upp de stora panoramaglasdörrarna på morgonen och gå 
ut på sin privata terrass, med egen bubbelpool precis framför rummet, ger 
en svårslagen känsla av lyx, romantik och bekvämlighet. allt på samma gång.

Men Shell Sea Krabi är så mycket mer än bara en lyxig resort. de har 
även ett starkt miljötänk, och driver flera “gröna” projekt. det kanske mest 
synliga är vattenåtervinningen där varje vattendroppe på resorten återvinns 
med hjälp av det så kallade ozonsystemet, en metod som helt utesluter ke-
miska medel. Flera produkter på resorten är miljövänliga eller helt enkelt eko-
logiska. Fisk, skaldjur och kött kommer från traktens fiskare och närbelägna 
uppfödare med fokus på ekologi.

Bröllop
Shell Sea Krabi erbjuder en hel meny av olika bröllopspaket. det går även 
at skräddarsy sitt alldeles egna drömbröllop. Mest populärt är det att utbyta 
ringar nere på stranden med utsikt över det orörda och underbara anda-
manhavet. Är du mindre konventionell går det även att boka en grandios 
buddhistisk bröllopsceremoni där man blandar hundraåriga gamla thailänd-
ska traditioner med modern romantik. buddhistiska munkar håller i välsignel-
seceremonin med rituellt vatten medan melodisk thailändsk musik spelas i 
bakgrunden. 

1. Shell Sea Krabi
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anana Ecological resort ligger även det i natur-
sköna Krabi och är, precis som namnet låter, en 
grön lyxresort. här görs inget halvdant och resor-
ten är Green Globe-certifierat och har även ett 
starkt engagemang i the World tourism organi-
sation (UntWo). anläggningen har ett ekologiskt 
tänk, är helt plastfri och så mycket som möjligt av 
råvarorna, till både mat och dryck, kommer från 
resortens egen permaculture art Farm.

anana Ecological resort är vackert beläget 
på en ikonisk klippa i Krabi och är ett livslångt 
drömprojekt som ägaren Wolfgang Grimm ligger 
bakom. Grimm är tredje generationens hotellen-
treprenör och blev tidigt inspirerad av thailändsk 
natur och kultur i kombination med hållbar turism. 

Med sin bakgrund inom hotell- och serviceindu-
strin blev vackra anana Ecological resort kronan 
på hans livslånga verk. 

anana Ecological resort öppnades decem-
ber 2018 och har med sitt hållbarhetstänk med 
avfallskompostering, vattenbesparing och ”no 
waste” mål nått stor framgång vilket har lett till 
att anana idag anses vara ett av de ledande 
lyxhotellen i Krabi-provinsen. 

Bröllop
den vackra arkitekturen i huvudbyggnaden är 
som gjord för pampiga bröllopsceremonier. Själv-
klart med ett ekologiskt tänk som genomsyrar 
hela bröllopsceremonin. anana Ecological resort 

2. Anana Ecological Resort
lyckas ovanligt bra med konststycket att kombi-
nera natursköna upplevelser med romantik och 
hållbarhetstänk.

Även hotellets spa är ett paradis för naturäls-
kande bröllopspar som vill unna sig hundraåriga 
traditionella behandlingar – för både kropp och 
sinne – med hjälp av naturliga eteriska oljor och 
örter. det finns flera undergörande ”gröna” be-
handlingar att välja på i spasortimentet.
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Anana Ecological Resort öppnades december 2018 och har med 
sitt hållbarhetstänk med avfallskompostering, vattenbesparing 
och ”no waste” mål nått stor framgång.
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3. Pimalai Resort and Spa
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Koh lAntA
Vissa platser kastar sig nästan smärtsamt rakt in i hjärtat. Koh lanta är en 
av dem. Kanske beror det på det nästan galet turkosa vattnet, de kritvita 
stränderna eller de vajande palmerna. Förmodligen är det en kombina-
tion av alltihop, för Koh lanta är verkligen perfekt som bröllopsdestination 
och definitionen av en paradisö. 

Koh lanta är egentligen en ö-provins och består av hela 52 olika små-
öar. Koh lanta Yai, är den största av öarna och ligger sjuttio kilometer från 
staden Krabi. hit kommer man lättast med bilfärja från fastlandet eller 
med båt från Krabi, Koh phi phi eller phuket. hela Koh lanta räknas som 
en nationalpark och är förutom sina sagolikt vackra sandstränder känd 
för sina dykanläggningar vilket gör Koh lanta till ett utmärkt val även för 
en mer aktiv semester. 

Eftersom Koh lanta ligger söder om andamankustens främsta turistmål 
har ögruppen lyckats behålla sin avslappnande atmosfär och fantastiska 
natur. här finns regn- och mangroveskog, vattenfall och skogsklädda kullar 
och längs med kusten, från norr till söder, sträcker sig en asfalterad väg 
som leder till, kanske den vackraste nationalparken av dem alla, Mu Koh 
lanta.

pimalai resort and Spa är perfekt för bröllopspar. här kan varje pars 
individuella behov tillgodoses. oavsett om det handlar om maximal inte-
gritet, njuta av stranden och havets vågor, gå romantiska promenader 
eller bara ta det lugnt och slappna. och inte att förglömma; lyxen att bli 
oklanderligt omhändertagen av resortens personal. de anställda är inte 
bara ytterst proffsiga, de ger också det där lilla extra som faktiskt är avgö-
rande för en gästs välbefinnande och önskan att komma tillbaka.

pimalai resort är inte bara lyxigt och ligger i en oroligt vacker miljö, de 
har även ett gediget hållbarhetsprogram där de samarbetar med lokala 
myndigheter för att bibehålla den vackra naturen på Koh lanta. Förutom 
att de arbetar aktivt med att minska vattenkonsumtionen, ta tillvara på 
regnvattnet och även återanvända regnvattnet, så samarbetar resorten 
även med 15 skolor där de utbildar eleverna att separera sitt avfall, 
inklusive lära sig om återvinningsinitiativ. resorten har även ett femårigt 
miljömål med minskad elförbrukningen på 15 %, vattenanvändning på 10 
procent och avfall på 5 procent. 

pimalai resort and Spas bevarandeinsatser är inte bara synliga på 
land; resorten hjälper också till att bevara havet som omger Koh lanta 
med ett korallförökningsarbete som innefattar marinbiologer. resortens 
medarbetare deltar även regelbundet i strandstädningar på stranden. 
Kul kuriosa är att ägaren till pimalai resort and Spa, anurat tiyaphorn, 
driver sina egna frukt- och grönsaksodlingar och tror starkt på ekologisk 
produktion. hans övergripande mål är att uppnå nollavfall på Koh lanta 
inom 10 år.

Bröllop
detta unika resort erbjuder bröllopspar en perfekt kombination av lyx, 
vacker natur och knallblått hav i en lugn och avskild miljö. de har flera 
bröllopspaket att välja på där de flesta ligger runt 75 000 baht, det vill 
säga 24 000 sek. 

något nytt, något gammalt och något blått, brukar det ju heta. Gifter 
ni er på pimalai resort and Spa behöver ni inte oroa er för det blåa – det 
står det vackra andamanhavet för.Pimalai Resort and Spa.

Bakantiang Beach.

Klimatet i Thailand är behagligt året 
runt och bröllopspar kan njuta av långa 
sandstränder och kristallklart vatten.
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phUKEt
phuket är kontrasternas ö. här finns både ett pulserande nattliv, golf 
i världsklass, utmärkt dykning och en underskön natur med korallvita 
stränder. patong, Kata och Karon är de mest populära stränderna tack 
vara sin vita sand. ögrupperna Surin, Similan och racha har den bästa 
dykningen. denna ögrupp är inte bara thailands främsta dykplats utan 
anses även vara ett av världens bästa dykområden, detta tack vara 
sina färgglada koraller, sitt klara vatten och sin myriad av havslevande 
varelser. 

phuket har även något för er som gillar äventyr. naturälskande par 
kan utforska vandringslederna och koppla av i bergen, bland vat-
tenfallen och i parkerna, till exempel Kratu-vattenfallet och Khao phra 
thaeo nationalpark. Missa inte att besöka laem promthep som helt 
klart har den mest spektakulära solnedgången över andamansjön. ni 
kommer inte att ångra er. 

ni som älskar historia och religion kommer finna stort nöja i att besö-
ka alla vackra tempel. det mest kända heter Wat Chalong och rymmer 
en pagod med buddhas reliker. Även den gamla stadsdelen är spän-
nande att utforska med sina eleganta byggnader i kinesisk-portugisisk 
stil som uppfördes för 100 år sedan. 

banyan tree phuket är den perfekta destinationen för bröllops-
par som söker ett lyxig gömställe, en Golf Getaway, ett sma-
ragdgrönt hav med tropiska fiskar eller korallvita långsträckta 
sandstränder. de lyxiga villorna med privata pooler ligger 
inbäddade runt en vacker saltvattenslagun och dess tropiska 
trädgård. här finns hela 6 restauranger och 2 barer att välja 
ibland, även en färsk skaldjursrestaurang som serverar en hum-
mer ”to die for”. om ni vill äta på er privata terrass är det bara 
att ta ert kök för kvällen, till er egen villa. denna lyxresort är 
verkligen en paradisisk dröm på fler än ett sätt.

banyan tree phuket är förvaltare av ansvarsfull turism och 
är kända för sina fina miljöutmärkelser, bland annat EarthCheck 
Silver Certification. denna utmärkelse är ett prestigefullt och 
världsledande pris inom hållbar turism och innefattar indikato-
rer som energiförbrukning, användning av vatten, avfall samt 
utsläpp av kemiska medel. bayan tree phuket har fått pris inom 
samtliga kategorier och har även konceptualiserat sina vär-
deringar i något som kallas ”brand for Good”, ett ramverk 
som har som mål att ”omfamna miljön och stärka människor i ett 
hållbarhetstänk”.

Bröllop
banyan tree är internationellt kända för sitt spa och sina holis-
tiska signaturbehandlingar. royal banyan är en väldigt populär 
behandling bland bröllopspar då den erbjuder de bästa av 
österländska och västerländska massagetekniker med hjälp av 
varm örtvätska doppad i sesamolja. lägg därtill en avkopplan-
de och lyxig miljö och ni får uppleva en rejäl bit av himmelriket 
tillsammans. 

lite kul att känna till är att om er bröllopsresa infaller runt 
den 25:e i månaden har ni möjlighet att få välsignelse från de 
lokala munkarna i en vacker och traditionell ritual. 

4. Banyan Tree Phuket

Dags för bröllop vid Banyan Tree Phuket.

Signature Pool Villa på Banyan Tree Phuket.
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5. Angsana Laguna Phuket
angsana laguna phuket ser nästan ut som en liten gullig stad med sina små 
hus och olika poolområden som kantas av tropisk växtlighet. i mitten av om-
rådet finns en vacker lagun och en stor sjö där ni kan prova på att paddla 
kajak eller trampbåt. här finns även en liten bryggbåt som åker runt mellan 
hotellets olika faciliteter och restauranger. tänk vilken lyx att bara kliva om-
bord och njuta av det glittrande vattnet, innan ni är framme vid restaurangen, 
vald för kvällen. 

angsana laguna phuket har även södra thailands längsta pool, hela 323 
meter slingrar den sig fram mellan de olika byggnaderna. på sina ställen har 
den även sandbotten. tröttnar ni på poolbad är det inte många meter ner 
till bang tao bay som ligger precis granne med resorten. denna kritvita 
korallstrand är 6 kilometer lång och är perfekt för mysiga kvällspromenader. 
här går det även att hitta hippa strandklubbar med musik och skönt barhäng 
samt ett gäng mindre lokala restauranger. 

angsana laguna resort arbetar aktivt för att bevara en naturlig miljö, 

både på land och hav. bland annat planteras flera hundra träd per år och 
det finns även ett omfattande program som handlar om havssköldpaddornas 
fortsatta överlevnad. Flera städaktiviteter anordnas också varje år där både 
personalen och lokalbefolkningen hjälps åt att göra rent på stranden och i 
havet. Målet är att få bort allt omkringliggande skräp och även göra resor-
ten helt fri från engångsartiklar i plast.

Bröllop
den vackra lagunen med sin tropiska grönska ihop med den pudervita sand-
stranden gör angsana laguna phuket till en populär bröllops-resort. det finns 
färdiga vigselpaket där det går att välja om man vill gifta sig på stranden 
eller inne på hotellets område. Eller varför inte prova på en vigsel på den 
vackra bryggbåten. något mer romantiskt får man leta efter.

Angsana Laguna Phuket har 
södra Thailands längsta pool, 
hela 323 meter slingrar den 
sig fram mellan de olika bygg-
naderna. På sina ställen har 
den även sandbotten.
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thailand är en populär bröllopsdestination och många svenskar gifter sig i 
thailand varje år. när det kommer till platser för att hålla i bröllopsfesten, 
erbjuder thailand en mängd olika spännande och annorlunda alternativ. 

— trenden att göra bröllopet så personligt som möjligt har gjort vigslar 
utomlands populära. Många brudpar tar tillfället i akt och åker till sina dröm-
mars resmål för att ingå äktenskap. Men det är inte bara till att packa res-
väskan och sticka iväg. beroende på var ni ska gifta er och om ni önskar 
en borgerlig eller en kyrklig vigsel så finns det olika regler att följa, säger 
ingeborg Fallet Kristensen, manager på Krabispesialisten som varit verksam 
i södra thailand i snart 30 år. 

idag finns det även en hel del resebyråer som specialiserat sig på just 
vigslar utomlands. de kan hjälpa till med all från planering till pappersarbetet. 

— Även övriga aktiviteter som att prova på traditionell matlagning eller 
batikmålning på thailändskt vis är populära aktiviteter som bröllopsparen och 
dess gäster kan prova på, säger ingeborg som driver Krabispesialisten ihop 
med sin thailändske man Chulabhong Srisawasdi. 

läs mer på krabi-spesialisten.com

Ta hjälp av en bröllopsarrangör
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Phuket, Thailand.

FAKTA | THAILAND
ta sig hit: Norwegian flyger direkt från Arlanda till Krabi. Ving, TUI 
och Apollo arrangerar charterresor till södra Thailand.
Bästa tiden: Året runt, men i april och maj är det regnperiod.
tidsskillnad: + 6 timmar
Valuta: Thailändska bath (THB)
Bra att veta: Ditt pass måste vara giltigt minst 6 månader efter 
ankomst, returbiljett krävs.

redan på 1500-talet fanns en babylonisk tradition som kan relateras till ut-
trycket ”honeymoon”, som dock inte var exakt samma sak som bröllopsresa 
på den tiden. traditionen innebar att bruden serverades mjöd under den 
första månaden av äktenskapet då det söta honungsvinet ansågs öka fer-
tiliteten.

Under 1800-talets viktorianska England uppstod sedan bröllopsresan som 
ett nytt mode när nygifta började åka bort på små korta resor efter sitt bröl-
lop. inledningsvis var dessa bröllopsresor organiserade så att det unga paret 
kunde besöka släktingar som inte kunde närvara vid bröllopet. dock spred 
sig trenden snabbt och man började resa till närliggande städer och även 
utomlands.

numera reser bröllopsparen på ”smekmånad”. denna resa sker oftast 
strax efter bröllopet, även om vissa par senarelägger sin resa. Smekmåna-
den var ursprungligen en västerländsk tradition men idag har den blivit glo-
bal och det är vanligt att resa bort efter bröllopet i alla världsdelar. 

Bröllopsresans historia

Thailand är en destination som ligger 
mycket högt upp på listan över ställen 
som förälskade par vill uppleva en 
romantisk semester på.
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